
 در نوشته حاضر مطابق سالهای قبل به بررسی هزینه تمام شده تولید پسته در سال محصولی 92-91 برای یک باغ نوعی پرداخته و روند افزایش هزینه ها را نسبت به سال محصولی قبل مقایسه
  می کنیم. باید توجه نمود که هزینه های تولید پسته برای این باغ خاص قطعاً قابل تعمیم به کلیه باغات پسته کشور نخواهد بود. اما روش به کار رفته جهت تعیین هزینه تمام شده تولید، قابل

 نسخه برداری توسط باغداران برای سایر باغات پسته کشور می باشد. به این نکته نیز باید توجه کرد که در باغ نوعی مورد بررسی، متوسط برداشت 1.400 کیلو در هکتار بوده 
است که بیشتر از میانگین برداشت کشوری است. برای باغاتی با میانگین برداشت کمتر از برداشت مذکور، احتماالً هزینه تمام شده تولید پسته به مراتب بیشتر خواهد بود.

جهت تهیه جدول هزینه تمام شده تولید به روش زیر عمل شده است:
مشخصات عمومی باغی تأثیرگذار بر هزینه های تولید

اطالعات درج شده در این بخش از جدول نمایانگر وضعیت عمومی باغ مورد بررسی به شرح زیر می باشند:

هزینه تمام شده تولید پسته کشور در سال محصولی 13۹1-۹۲

مخلوط مناسبجنس خاکاحمدآقایی - اکبریپیوندآذر 1392تاریخ

غرق آبی با کانال سیمانیروش آبیاری7 متریفاصله رسxxxxxxxxxxxxxکد باغدار

اسیدی و کمی شورکیفیت آب30 سال به باالسن باغxxxxxxxxxxxxxمحل باغ

45 روزهدوره آبیاری1400 هکتار/ کیلومیانگین برداشتxxxxxxxxxxxxxمساحت

مشخصات عمومی باغی تأثیرگذار بر هزینه های تولید

کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران 

میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر
هزینه های جاری باغبانی به سه دسته کلی تقسیم شده اند:  کارگری؛ مواد مصرفی و وسائل جایگزین؛ اجاره ماشین آالت و خدمات. 

فعالیت های هر دسته از دسته های فوق نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و اصالح خاک و سم و روغن قرار گرفته اند.
در دسته هزینه های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگر مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در سطح یک هکتار را بر اساس نفر-روز در جدول درج می 
کنیم.  در صورتی که فعالیتی به صورت اجاره ای انجام شده، باید معادل نفر-روز کارگر به کار گرفته شده در جدول منظور گردد. سپس، هزینه های متوسط کارگر مورد استفاده 

جهت هر فعالیت را در ستون مربوط وارد می کنیم.  با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگری جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می شود.
 به عنوان مثال، در جدول نمونه، برای فعالیت آبیاری در هر هکتار از باغ مورد نظر 32 نفر-روز کارگر به کار گرفته شده است.  با فرض پرداخت حداقل حقوق و مزایای ماهیانه 

740.000 تومان برای هر کارگر در سال 1392 خواهیم داشت: 

    )شامل 12 ماه در سال + 2 ماه عیدی و پاداش + 1 ماه سنوات( ماه 15 × تومان 740.000  

 ) روز تعطیل رسمی غیر جمعه21- روزجمعه 52 - روز مرخصی با حقوق 24- روز سال 365( روز 268
تومان 31.340 ~            

با ضرب مقدار نفر-روز در هزینه واحد، هزینه کارگری تمام شده فعالیت آبیاری برای هر هکتار از باغ مورد نظر با قیمت های سال 1392 برابر 1.324.800 تومان بدست می آید.
 در دسته هزینه های مواد مصرفی و وسائل جایگزین، هزینه هر فعالیت خاص از ضرب مقدار آن نهاده با واحد مناسب در هزینه واحد آن حاصل می شود. تنها نکته قابل ذکر آن است که 

هزینه های تعمیرات باغ و سیستم آبرسانی باید در زیر سرفصل باغبانی در این دسته منظور شود.
در دسته هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات جهت اجتناب از محاسبه تأثیر هزینه های استهالک سرمایه گذاری، جاری و تعمیرات ماشین آالت، فرض بر این است که باغدار 
کلیه خدمات ماشینی مورد نیاز خود را به صورت اجاره ای تأمین می کند. با این فرض ساده ساز، دیگر نیازی به محاسبه هزینه استهالک ماشین آالت خریداری شده توسط 

باغدار و یا هزینه های جاری راننده، سوخت، روغن، تعمیرات و ... نمی باشد.
 جهت محاسبه هزینه ماشین آالت به کار رفته برای انجام هر فعالیت، مقدار ماشین-ساعت مصرفی در هر هکتار را در هزینه واحد ضرب می کنیم. در صورت استفاده باغدار از 

مشاور و یا انجام آزمایش های باغی، امکان درج هزینه های مربوطه پس از تقسیم بر مساحت باغ بر حسب هکتار در این بخش گنجانده شده است.
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جدول هزینه های تولید پسته از باغات مثمر

هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان 

کارگری

باغبانی 

 289,800  7.0  41,400 نفر-روزبیل زنی

 703,800  17.0  41,400 نفر-روزهرس

 372,600  9.0  41,400 نفر-روزعلف کنی )وجین(

 1,324,800  32.0  41,400 نفر-روزآبیاری

 124,200  3.0  41,400 نفر-روزتوکاری و پیوند

 2,815,200  68.0  41,400 نفر-روزجمع

کود و اصالح خاک 

 62,100  1.5  41,400 نفر-روزشیمیائی خاک

 20,700  0.5  41,400 نفر-روزمحلول پاشی

 227,700  5.5  41,400 نفر-روزحیوانی

 186,300  4.5  41,400 نفر-روزاصالح خاک

 496,800  12.0  41,400 نفر-روزجمع

سم و روغن 

 41,400 نفر-روزدفع آفات

4.0165,600

 41,400 نفر-روزتله گذاری

 41,400 نفر-روزعلف کشی

 41,400 نفر-روزقارچ کشی

 41,400 نفر-روزدفع جانور مزاحم

 41,400 نفر-روزروغن پاشی

4.0165,600 41,400 نفر-روزجمع

--سایر 

 3,477,600  84.0  41,400 نفر-روزجمع 

ی میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(
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هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان 

 

باغبانی 

 25,000  20.0  1,250 عددنهال و پیوند 

 6,000  0.2  30,000 عددبیل و ...

 5,000  0.1  50,000 عددقیچی و اره و ...

تعمیرات سیستم 
 120,000  10.0  12,000 مترآبرسانی

 156,000 جمع

کود و اصالح خاک 

 750,000  750.0  1000 کیلوشیمیائی خاک

 625,000  25.0  25,000 لیترمحلول پاشی

 2,800,000  35.0  80,000 کیلوحیوانی

 210,000  35.0  6,000 کیلواصالح خاک

 4,385,000 جمع

سم و روغن 

 1,075,000  43.0  25,000 لیترسموم دفع آفات

 14,000  1.0  14,000 عددتله

 42,000  3.0  14,000 لیترعلف کش

 12,000  0.3  40,000 کیلوقارچ کش

 -   دفع جانور مزاحم

 120,000  30.0  4,000 لیترروغن و صابون

 1,263,000 جمع

 -   سایر 

5,804,000 جمع 

میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(

ادامه جدول هزینه های تولید پسته از باغات مثمر

ن
ل جایگزی

ی و وسائ
صرف

مواد م
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هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان 

  اجاره 
ماشین آالت و 

خدمات 

باغبانی 

 14,000 ماشین-ساعتشخم زنی

21.0294,000

 14,000 ماشین-ساعتتیلر

 14,000 ماشین-ساعتریپر

21.0294,000 14,000 ماشین-ساعتجمع

کود و اصالح خاک 

 14,000 ماشین-ساعتشیمیائی خاک

5.070,000

 14,000 ماشین-ساعتمحلول پاشی

 14,000 ماشین-ساعتحیوانی

1.060,000 60,000 ماشین-ساعتاصالح خاک

130,000جمع 

سم و روغن 

 14,000 ماشین-ساعتدفع آفات

6.084,000

تله گذاری

 14,000 ماشین-ساعتعلف کشی

 14,000 ماشین-ساعتقارچ کشی

دفع جانور مزاحم

 14,000 ماشین-ساعتروغن پاشی

6.084,000 14,000 ماشین-ساعتجمع

  آب، برگ، خاک آزمایش و مشاوره
15,000  150,0000.1عددو سایر 

---سایر 

523,000جمع 

---سایر 

9,804,600جمع کل جاری 

میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(

ادامه جدول هزینه های تولید پسته از باغات مثمر

ی 
نـ

ـا
بـ

باغ
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هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان 

 6,256,000  13,600.0  460 متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

استهالک 

 3.333.333  0.033  100.000.000 هکتارسی ساله مستقیمباغ

 6.000  0.050  120.000 هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان

 250.000  0.100  2.500.000 هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

 -سایر

3,589,333جمع

 -   سایر 

 9,845,333 جمعکل سرمایه ای 

میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(

50.000 تومان
لیتر در هر متر مکعب 1.000 / ثانیه در هر ساعت 3.600 × لیتر در ثانیه 30

   460 تومان ~  

بنابراین هزینه تامین آب سالیانه برای هر هکتار از باغ مورد نظر با قیمت های سال 1392 از روش فوق معادل 6.256.000 تومان تخمین زده شده است.
 مدت استهالک سرمایه باغ با فرض خرید باغ بارور 20 ساله و بهره برداری یکنواخت تا 50 سالگی، 30 سال فرض شده است. 

بنابراین با تقسیم ارزش هر هکتار از باغ مورد نظر بر 30، هزینه استهالک سالیانه باغ مورد نظر محاسبه می شود. به همین ترتیب مدت استهالک سرمایه برای انبار، دیوار و ساختمان موجود 
در باغ 20 سال و برای سیستم آبیاری شامل کانال، لوله، تجهیزات آبیاری تحت فشار و مشابه آن 10 سال در نظر گرفته شده است.

میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر
در این بخش از جدول هزینه ها، تأثیر سرمایه گذاری های اولیه جهت احداث یا خرید امکانات الزم به منظور تولید پسته توسط باغدار که معموالً مدنظر باغداران قرار نمی گیرد، دیده شده است.

مهمترین عامل سرمایه ای، تامین آب است. بدلیل نامشخص بودن عمر سفره آبی در منطقه مورد نظر و در نتیجه دشواری محاسبه استهالک سرمایه خرید چاه، فرض بر خرید کل آب مورد 
نیاز باغ بصورت آب شرب می باشد. با این فرض ساده ساز، دیگر نیازی به محاسبه هزینه استهالک و یا هزینه های جاری، تعمیرات و یا جابجایی چاه نمی باشد.

به عنوان مثال، در جدول نمونه، مجموع دبی چاه های مورد استفاده برای آبیاری باغ مورد نظر معادل 13.600 متر مکعب در هکتار در سال می باشد. قیمت خرید هر ساعت آب شرب 30 لیتر 
در ثانیه در منطقه مورد نظر در سال 1392 برابر 50.000 تومان است. جهت محاسبه نرخ خرید هر مترمکعب آب داریم:

میانگین ساالنه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت
 کلیه هزینه هایی که تا اینجا بررسی شدند، هزینه های وابسته به مساحت بودند. اما هزینه های بیمه کشاورزی، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت، وابسته به مقدار محصول سالیانه 

اند. شده  منظور  خشک  پسته  کیلو  هر  برای  مصروف  هزینه  اساس  بر  و  جدا  جدول  یک  در  مذکور  های  هزینه  دلیل  همین  به  باشند.  می 

خشک پسته  کیلو  هر  تولید  شده  تمام  هزینه 
محاسبه  سطح  واحد  برای  که  را  باغبانی  ای  وسرمایه  جاری  های  هزینه  نوعی  به  باید  نظر،  مورد  مثمر  باغ  از  خشک  پسته  کیلو  هر  تولید  شده  تمام  هزینه  محاسبه  برای 
در  برداشت  مقدار  بر  باغبانی  ای  سرمایه  و  جاری  های  هزینه  مجموع  تقسیم  با  خواسته،  این  کرد.  جمع  مدیریت  و  فرآوری  حمل،  برداشت،  بیمه،  های  هزینه  با  اند  شده 
هزینه  مدیریت،  و  فرآوری  حمل،  برداشت،  بیمه،  های  هزینه  مجموع  با  آمده  بدست  عدد  جمع  با  سپس  آید.  می  بدست  نظر  مورد  باغ  برای  کیلو  حسب  بر  سطح  واحد 

شد. خواهد  حاصل  خشک  پسته  کیلو  هر  تولید  شده  تمام 
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درصد افزایشسال زراعی 91-90سال زراعی 90-89سرفصل هزینه

32 درصد2.632.5603.477.600هزینه کارگری

63 درصد 3.556.1005.804.000هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین

18 درصد 441.500523.000هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات

48 درصد 6,630,1609,804,600جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار

42 درصد 6.951.6679.845.333هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

45 درصد 13,581,82719,649,933جمع هزینه های باغداری در هر هکتار

45 درصد 9.70014.040هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک

هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو 
21 درصد 3.4504.170پسته خشک

38 درصد 13,15018,210هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک َدرَهم

روند افزایش هزینه ها
در ویژه نامه شماره 83 پسته در آذر 1391 هزینه تمام شده تولید پسته در سال زراعی 91-1390 برای همین باغ منتشر شده بود. جهت روشن شدن روند افزایش هزینه ها، 
جدول زیر، سرفصل هزینه های اصلی تولید پسته در باغ مورد بررسی طی دو سال اخیر را نمایش می دهد. باید به این نکته توجه نمود که میانگین برداشت چهار ساله برای 

باغ مورد بررسی در هر دو سال زراعی مورد بررسی یعنی 91-1390 و 92-1391 یکسان و برابر با 1400 کیلو درهکتار در نظر گرفته شده است. 
با دقت در جدول فوق مالحظه می شود که مؤثرترین عامل بر افزایش هزینه تمام شده تولید پسته در سال زراعی اخیر، افزایش هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین به میزان 
63 درصد بوده است. از سوی دیگر، کمترین افزایش هزینه در سرفصل هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات به میزان 18 درصد و همچنین سرفصل هزینه های بیمه، برداشت، 
حمل، فرآوری و مدیریت به میزان 21 درصد مشاهده می شود. در مجموع، محاسبات فوق نشان می دهد که هزینه تمام شده تولید پسته در سال زراعی 92-1391 برای باغ 

مورد بررسی، 38 درصد نسبت به سال زراعی قبل افزایش داشته است.

 هزینه عنوان

 180 بیمه کشاورزی

 1000 نگهبانی، برداشت و حمل

 1,200 فرآوری

 40 بیمه آتش سوزی و سرقت

 1,750 مدیریت و دفتری

 -   سایر

 4,170 جمع

 هزینه عنوان

 19,649,933 جمع هزینه های باغبانی در هر هکتار

جمع هزینه های باغبانی برای هر کیلو 
 14,040 پسته خشک

جمع هزینه های بیمه، برداشت، حمل، 
فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته 

خشک
 4,170 

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو 
 18,210 پسته خشک درهم

میانگین سالیانه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و 

مدیریت برای هر کیلو پسته خشک )تومان(

 هزینه تمام شده تولید 
هر کیلو پسته خشک )تومان(

واحد هزینه: تومان 
مقایسه هزینه های تولید پسته طی دو سال زراعی اخیر

)کلیه هزینه ها به تومان می باشند(

ی 
نـ

ـا
بـ

باغ

29

94 سال ششم- آذرماه1392- شماره 


